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Als gemeente houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit is de vijfde uitgave
van de nieuwsbrief Entree. Het is een vreemde tijd waar we allemaal mee te maken hebben. COVID19 heeft enorme impact op onze dagelijkse doen en laten. Voor het team Entree heeft dit ook geleid
tot veel veranderingen en wij werken nu allemaal vanuit huis. Maar we gaan wel door en nemen geen
gas terug. Ieder jaar heeft Zoetermeer 700 nieuwe woningen nodig om voldoende passende
woonruimte te kunnen bieden. Daarom bouwt Zoetermeer door, ook tijdens de coronacrisis. Waar de
schop nog niet de grond in kan, werken we verder aan de plannen. Dat geldt ook voor Entree.

Concept Startdocument
Voor het opstarten van de onderzoeken voor het bestemmingsplan, de milieueffectenrapportage en
het beeldkwaliteitsplan hebben we een startdocument opgesteld. U vindt dit document op
www.entreezoetermeer.nl. Vanaf medio maart 2020 heeft dit concept startdocument ter inzage
gelegen en kon iedereen een zienswijze indienen. De wettelijke adviseurs zijn apart gevraagd een
advies over het startdocument uit te brengen. Ook de gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om
aandachtspunten aan te leveren. Alle reacties worden geïnventariseerd en rond de zomer
aangeboden aan het college en daarna aan de gemeenteraad.

Concept ruimtelijk kader
Hoe het Entreegebied er straks uit gaat zien, wordt steeds meer in detail uitgewerkt. Onlangs heeft de
gemeenteraad het concept ruimtelijk kader ontvangen. Dit document vindt u hier en bestaat uit drie
onderdelen:
1. Duurzame gebiedsontwikkeling: de
ambities uit het Masterplan zijn
omgezet naar concrete opgaven en
maatregelen voor duurzame
mobiliteit, klimaatadaptie/groen en
energie.
2. Structuurontwerp openbaar gebied:
een voorstel voor de inrichting van
het openbaar gebied.
3. Beeldkwaliteitsplan: hierin staan
doelstellingen en richtlijnen waar
bouwplannen voor Entree aan
moeten voldoen.
De gemeenteraad kan op het concept ruimtelijk kader aandachtspunten meegeven en heeft daarmee
extra invloed op de ruimtelijke invulling van Entree.

Uw ideeën
Van april tot en met september 2019 zijn ideeën van de bewoners uit de omliggende wijken,
eigenaren in Entree en andere geïnteresseerden uit de stad verzameld als input voor de
milieueffectenrapportage, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Het Inspiratieboek is het resultaat
van de samenspraak. Wilt u zien welke ideeën een plek hebben gekregen in het Concept ruimtelijk
kader? Kijk dan hier.
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Planning
Het college en daarna de gemeenteraad ontvangen rond de zomer een overzicht van alle reacties op
het concept startdocument en het concept ruimtelijk kader. Ook zal er dan een beter beeld zijn van de
consequenties van COVID-19.
De komende maanden staan in het teken van het uitvoeren van de milieuonderzoeken voor de
milieueffectenrapportage, het opstellen van een ontwerp beeldkwaliteitsplan en het schrijven van het
bestemmingsplan.
De milieueffectenrapportage wordt later samen met het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp
beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Dit is weer een moment waarop u een zienswijze kunt indienen.

Blogserie ‘Entree, hier begint Zoetermeer.’
De eerste resultaten van de campagne ‘Entree, hier
begint Zoetermeer’ zijn inmiddels zichtbaar. Nog niet
fysiek in het Entreegebied, maar wel op social
media: een mooie blogserie op LinkedIn van mensen
die vanuit verschillende vakgebieden vertellen over
hoe zij werken aan de invulling van Entree. Denk
aan de inrichting van de buitenruimte en aan een
thema als duurzaamheid. Dit wisselen we af met
berichten op Facebook en Instagram, bijvoorbeeld
met leuke ‘weetjes’ over Entree.

Informatiepunt Boerhaavelaan
Omdat wij voornamelijk vanuit huis werken is het
helaas nu niet mogelijk u te ontvangen in het
informatiepunt in het Boerhaavebuilding aan de
Boerhaavelaan 11. Zodra dit weer mogelijk is laten
we u dit natuurlijk weten.

Entree volgen
Volg ons op onze nieuwe accounts:

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Op www.entreezoetermeer.nl vindt u altijd de laatste stand van zaken over Entree.
Heeft u een vraag? U kunt ons mailen via Entree@zoetermeer.nl of bellen via 14 079 (mw. Manoch).

Aanmelden voor deze nieuwsbrief
We werken er nog aan om deze nieuwsbrief een ‘campagnejasje’ te geven. Wilt u deze nieuwsbrief
Entree blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Bent u ook geïnteresseerd in andere digitale
nieuwsbrieven van de gemeente, dan kunt u zich aanmelden via www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven.
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